В якому випадку збитки за дерево, яке впало на
авто, відшкодує міська рада?
Консультує начальник Головного територіального управління
юстиції у Миколаївській області Роман Возняк
Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи
бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи,
а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується
в повному обсязі особою, яка її завдала.
Відповідно до Закону "Про благоустрій населених пунктів" громадяни у
сфері благоустрою населених пунктів мають право звертатись до суду з
позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян
унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.
Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного
житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться
балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою,
організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на
утримання та благоустрій прибудинкової території.
Аналіз наведених норм, з урахуванням визначених цивільнопроцесуальним законодавством принципів змагальності і диспозитивності
цивільного судочинства, дає підстави для висновку, що законодавством не
покладається на позивача обов'язок доказування вини відповідача у заподіянні
шкоди. Разом з тим потерпілий має довести належними доказами факт
завдання шкоди за участю відповідача, розмір завданої шкоди, а також факт
того, що відповідач є заподіювачем шкоди.
Відповідно до п. 5.5. Правил утримання зелених насаджень у населених
пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня
2006 року N 105, відповідальними за збереження зелених насаджень,
належний догляд за ними є: на об'єктах благоустрою державної чи
комунальної власності - балансоутримувачі цих об'єктів; на територіях
установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях - установи,
організації, підприємства; на територіях земельних ділянок, які відведені під
будівництво, - забудовники чи власники цих територій; на безхазяйних
територіях, пустирях - місцеві органи самоврядування; на приватних садибах
і прилеглих ділянках - їх власники або користувачі.
Таким чином, балансоутримувачем зелених насаджень є уповноважене
органами місцевого самоврядування підприємство, яке відповідає за
утримання та збереження зелених насаджень.
Отже, в такому випадку відповідальність за падіння стовбура дерева
буде покладена на орган місцевого самоврядування в особі міської ради, адже
дерево було розташовано на землі комунальної власності, власником якої є
територіальна громада.

